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Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na obiektach sportowo-rekreacyjnych w Gliwicach

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500579-N-2020
Data: 16/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców
Bytomskich , 44-109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl,
faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (url): www.mzuk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia
jest stałe utrzymanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach. Zamówienie zostało podzielone na części:
1. Część 1 - utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej oraz obiektach rekreacyjno-sportowych - Rejon
I 2. Część 2 - utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej oraz obiektach rekreacyjno-sportowych -
Rejon II 3. Część 3 - utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej oraz obiektach rekreacyjno-sportowych
- Rejon III 4. Część 4 - kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego wraz z utrzymaniem czystości na obiektach
rekreacyjno-sportowych Parku Chrobrego 5. Część 5 - utrzymanie czystości na terenie Parku Chopina
UWAGA: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną dowolnie wybraną część lub maksymalnie na dwie części
z zastrzeżeniem, że składając ofertę na dwie części zamówienia Wykonawca może wyłącznie: 1. złożyć ofertę
na część 1 i część 4, 2. złożyć ofertę na część 2 i część 4, 3. złożyć ofertę na część 3 i część 4, 4. złożyć
ofertę na część 1 i część 5 5. złożyć ofertę na część 2 i część 5 6. złożyć ofertę na część 3 i część 5.
Zamawiający przypomina, że każda z ww. części zamówienia (części od 1 do 5) stanowi osobne zamówienie.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA: Dotyczy części 1, 2 i 3 tereny zieleni: 1. Utrzymanie czystości
na terenach zieleni (według załącznika nr 8) z podziałem na sprzątanie codziennie i dwa razy w tygodniu: -
zbieranie śmieci z terenów, - zamiatanie alejek, wokół koszy i ławek, wzdłuż krawężników i murków, -
załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, z terenów), - mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy
na śmieci. 2. Wykaz terenów zielonych: - część 1: Rejon I - pow. 11,507 ha, 250 ławek, 107 koszy - sprzątanie
codzienne; - część 2: Rejon II - pow. 16,625 ha, 165 ławek, 73 kosze, w tym: sprzątanie codzienne - 11,285
ha, 77 ławek, 34 kosze, sprzątanie dwa razy w tygodniu - 5,340 ha, 88 ławek, 39 koszy; - część 3: Rejon III -
pow. 18,567 ha, 288 ławek, 96 koszy, w tym: sprzątanie codzienne - 3,968 ha, 85 ławek, 25 koszy, sprzątanie
dwa razy w tygodniu - 14,599 ha, 203 ławki i 71 koszy. 3. Szczegółowy wykaz terenów z podaniem nr działki,
obrębu oraz powierzchni stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wgląd do map w siedzibie Zamawiającego. Istotne
warunki zamówienia dla części 1, 2 i 3 tereny zieleni: 1. Prace wykonywane codziennie – 7 dni w tygodniu,
a także w dni ustawowo wolne od pracy oraz 2 razy w tygodniu (poniedziałki i piątki), zgodnie z wykazem. 2.
Każdorazowo zbierać z terenów wszelkie śmieci do godz. 11:00, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
usuwanie ich na bieżąco. 3. Każdorazowo zamiatać i zbierać wszystkie śmieci wokół koszy i ławek oraz
na alejkach, wzdłuż krawężników i murków. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie powyższych
prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz do godz. 8:00 w dni
robocze. 5. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach na śmieci. 6. Każdorazowo
opróżniać kosze na śmieci. W koszach stosować czyste wkłady foliowe dopasowane do pojemności kosza
(worek foliowy - biodegradowalny). 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek
w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok. 10%. 8. Wywóz odpadów
komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 ton. 9. Koszty
składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 10. Wykonawca jest zobowiązany
do dostarczania Zamawiającemu wraz z fakturą kart przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc. 11.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 12. Mycie
ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić dwa razy w roku (kwiecień i lipiec).



Dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH. Wykonawca jest zobowiązany
do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia
i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace. 13. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie zniszczyć
istniejących nasadzeń, trawników, alejek, elementów małej architektury itp. 14. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wyłączenia ze sprzątania terenów, na których będą wykonywane prace budowlane lub modernizacje.
15. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury.
16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności
zgłaszania telefonicznie interwencji. 17. Zamawiający będzie dokonywał wyrywkowych kontroli wykonywania
usługi oraz będzie sporządzał dokumentację fotograficzną. 18. Odbiór prac odbywać się będzie w ostatnim
dniu roboczym bieżącego miesiąca. 19. Za wykonaną pracę w poszczególnych rejonach (wg wykazów)
wynagrodzenie płacone będzie ryczałtowo. 20. Faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru za wykonane
prace oraz z kartami przekazania odpadów ma być dostarczona do Zamawiającego do 5 dnia roboczego
każdego miesiąca. 21. Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z terenami przeznaczonymi
do sprzątania w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. Dotyczy części 1,2 i 3 obiekty
rekreacyjno-sportowe: 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych: - codzienne
zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe po czynnościach
związanych z zamiataniem terenu); - codzienne zamiatanie i usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni
utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.); -
codzienne zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni urządzeń zabawowych; - usuwanie
nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownic oraz pod urządzeniami
zabawowymi; - codzienne wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabione
z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych); - codzienne
wygrabianie piaskownic, pól piaskowych i żwirowych – usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp.)
oraz wyrównywanie poprzez grabienie powierzchni piaskownic, pól piaskowych i żwirowych na placach zabaw,
boiskach oraz na terenach wybiegów dla psów; - sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych
odchodów; - mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej architektury w tym
urządzeń zabawowych; - bieżące odchwaszczanie – usuwanie chwastów i traw z chodników, alejek, wszelkich
nawierzchni utwardzonych oraz pól piaskowych i żwirowych. 2. Wykaz – Obiekty rekreacyjno-sportowe: -
Część 4: Rejon I – pow. 0,430 ha, 39 szt. ławek, 15 szt. koszy – załącznik nr 8, - Część 5: Rejon II – pow.
3,488 ha, 167 szt. ławek, 86 szt. koszy – załącznik nr 8, - Część 6: Rejon III – pow. 4,702 ha, 224 szt. ławek,
108 szt. koszy – załącznik nr 8. 3. Szczegółowy wykaz terenów z podaniem nr działki, obrębu oraz
powierzchni stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wgląd do map w siedzibie Zamawiającego. Istotne warunki
zamówienia dla 1,2 i 3 obiekty rekreacyjno-sportowe: 1. Prace wykonywane codziennie – 7 dni w tygodniu,
a także w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Tereny wymienione w załączniku powinny być bezwzględnie
posprzątane do godziny 11:00, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco. 3.
Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko. 4. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz
w koszach na śmieci. 5. Nie dopuszcza się zalegania liści i gałęzi na terenach. 6. Zamawiający nie wyraża
zgody na wykonywanie powyższych prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty,
niedziele i święta oraz do godz. 8:00 w dni robocze. 7. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci. W koszach,
każdorazowo po opróżnieniu, stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy -
biodegradowalny). 8. Raz w tygodniu należy przeprowadzić gruntowne sprzątanie psich odchodów
na terenach wybiegów dla psów lub częściej w zależności od potrzeb. 9. Codzienne opróżnianie koszy na psie
odchody na terenach wybiegów dla psów, każdorazowo po opróżnieniu stosować nowy wkład foliowy
dostosowany do jego pojemności (worek foliowy biodegradowalny). 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok.
10%. 11. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić raz w miesiącu
w określonych terminach: - pomiędzy 20 a 24 kwietnia 2020 r., - pomiędzy 18 a 22 maja 2020 r., - pomiędzy
15 a 19 czerwca 2020 r., - pomiędzy 13 a 17 lipca 2020 r., - pomiędzy 17 a 21 sierpnia 2020 r., - pomiędzy 21
a 25 września 2020 r. 12. Dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH.
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem
do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane
prace. 13. Mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych – w zależności od potrzeb. 14. Wywozu
odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
15. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 16. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 17. Wykonawca zobowiązany jest
do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń,
trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do wyłączenia ze sprzątania obiektów, które będą modernizowane. 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zlecenia sprzątania dodatkowych obiektów rekreacyjno-sportowych nie ujętych w wykazie w ilości ok. 5
obiektów (w różnych lokalizacjach w obrębie miasta Gliwice, przewidywana dodatkowa powierzchnia
do sprzątania – ok. 0,3 ha dla każdego rejonu) 20. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich



awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. 21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania
zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. 22. Odbiór prac
odbywać się będzie w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca oraz na podstawie wyrywkowych kontroli
z udziałem Wykonawcy (co najmniej raz w miesiącu). 23. Za wykonaną pracę wynagrodzenie płacone będzie
ryczałtowo. 24. Faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru za wykonane prace oraz z kartami
przekazania odpadów ma być dostarczona do Zamawiającego do 5 dnia roboczego każdego miesiąca. 25.
Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z terenami przeznaczonymi do sprzątania w terminie do 5 dni
roboczych od daty podpisania umowy. Dotyczy części 4 - kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego wraz
z utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych Parku Chrobrego: Tereny zieleni: 1. Codzienne
zbieranie i wywóz śmieci zebranych z terenów i z koszy. 2. Codzienne zamiatanie, usuwanie i wywóz śmieci,
liści i innych nieczystości oraz chwastów i trawy z alejek i nawierzchni utwardzonych. 3. Mycie ławek, mycie
oraz dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej architektury w tym: stołów, leżaków i pomostów. 4.
Odchwaszczanie bylin i skupin krzewów. 5. Koszenie trawników, wywóz skoszonej trawy - 2 razy. 6.
Wygrabianie liści z trawników i skupin, wywóz wygrabionych liści. 7. Powierzchnia ogólna do sprzątania: 9,666
ha. 8. Kosze: 76 szt. 9. Ławki, leżaki i stoły: 102 szt. 10. Koszenie: 8 ha. 11. Byliny i krzewy: 5163 m2. 12.
Wygrabianie liści: 7 ha. Istotne warunki zamówienia dla części 4 - tereny zieleni: 1. Prace porządkowe
wykonywane codziennie - 7 dni w tygodniu, a także w dniu ustawowo wolne od pracy. 2. Teren parku powinien
być posprzątany do godziny 10:00. 3. Codzienne opróżnianie koszy na odpady do godz. 10:00. W okresie od 1
maja do 30 września, w soboty, niedziele i święta, dodatkowe opróżnianie koszy w godz. 16:00-18:00. 4.
W koszach stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny).
5. Każdorazowo zamiatać i zbierać wszystkie śmieci wokół koszy, ławek, leżaków i zestawów piknikowych
oraz na alejkach, wzdłuż krawężników i murków. 6. Wywozu odpadów dokonywać pojazdami o dopuszczalnej
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. 7. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi
Wykonawca. 8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wraz z fakturą kart
przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu
w koszty składowania odpadów na wysypisku. 10. Mycie ławek, leżaków, stołów, pomostów i innych
elementów małej architektury oraz mycie i dezynfekcję koszy na odpady należy przeprowadzić trzy razy
w roku (po 15 marca, w czerwcu i w sierpniu). 11. Utrzymanie alejek i nawierzchni utwardzonych bez
chwastów - bieżące odchwaszczanie podczas wykonywania czynności związanych ze
sprzątaniem/zamiataniem. 12. Od maja do września bieżące odchwaszczanie bylin i skupin krzewów -
systematyczne odchwaszczanie tak, aby utrzymać teren pod roślinami bez chwastów. 13. Dwukrotne koszenie
trawników (maj, lipiec - w zależności od warunków atmosferycznych) - maksymalna wysokość traw po
wykoszeniu 4-5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniające jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia
uwag dotyczących jakości koszenia, usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia. Nie dopuszcza się
składowania skoszonej trawy dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być
sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta. 14. Wygrabienie i wywóz liści
z trawników i skupin krzewów. Na bieżąco zbierać i wywozić po opadnięciu liście z alejek
(październik/listopad). Na pozostałym terenie parku wygrabić i wywieźć liście po całkowitym opadnięciu
(listopad). Nie dopuszcza się składowania wygrabionych liści dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy liści
muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta. 15. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania
telefonicznie interwencji. 16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej
ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej
architektury, itp. 17. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz
małej architektury. 18. Zamawiający będzie dokonywał wyrywkowych kontroli wykonywania usługi oraz będzie
sporządzał dokumentację fotograficzną. 19. Za wykonaną pracę wynagrodzenie płacone będzie ryczałtowo.
20. Faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru za wykonane prace oraz z kartami przekazania odpadów
ma być dostarczona do Zamawiającego do 5 dnia roboczego każdego miesiąca. 21. Odbiór prac odbywać się
będzie po zakończeniu miesiąca. Dotyczy części 4 obiekty rekreacyjno-sportowych Parku Chrobrego: 1. Stałe
utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych - Park Chrobrego: - codzienne zbieranie,
załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe po czynnościach związanych
z zamiataniem terenu oraz wielkogabarytowe), - codzienne zamiatanie i usuwanie śmieci i nieczystości
z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni
bezpiecznych itp.), - codzienne zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni urządzeń zabawowych,
- usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownic oraz pod urządzeniami
zabawowymi, - codzienne wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabione
z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych), - codzienne
wygrabianie piaskownic – usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp.) oraz wyrównywanie poprzez
grabienie powierzchni piaskownic, - sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów, - mycie
ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej architektury w tym urządzeń
zabawowych, - bieżące odchwaszczanie – usuwanie chwastów i traw z chodników, alejek oraz wszelkich
nawierzchni utwardzonych. 2. Wykaz – Obiekty rekreacyjno-sportowe: Park Chrobrego plac zabaw i obiekty



rekreacyjno-sportowe – pow. 0,29 ha, 25 szt. ławek, 11 szt. koszy. Wgląd do map w siedzibie Zamawiającego.
Istotne warunki zamówienia dla części 4 obiekty rekreacyjno-sportowych Parku Chrobrego: 1. Prace
wykonywane codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Tereny wymienione
w załączniku powinny być bezwzględnie posprzątane do godziny 10:00, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco. W okresie od 1 maja do 30 września, w soboty, niedziele i święta,
dodatkowe opróżnianie koszy w godz. 16:00-18:00. 3. Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko. 4.
Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach na śmieci. 5. Nie dopuszcza się zalegania
liści i gałęzi na terenach. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie powyższych prac przy użyciu
sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz do godz. 7:00 w dni robocze. 7.
Codzienne opróżnianie koszy na śmieci. W koszach, każdorazowo po opróżnieniu, stosować czysty wkład
foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 8. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości
sprzętu ok. 10%. 9. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić trzy razy
w roku (po 15 marca, w czerwcu i w sierpniu) 10. Dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem
posiadającym atest PZH. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo
przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których
będą wykonywane prace. 11. Mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych – w zależności
od potrzeb. 12. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczającej 3,5 tony. 13. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 14.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 15. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i tak, aby nie zniszczyć
istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. 16. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania obiektów, które będą modernizowane. 17. Wykonawca
jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. 18. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania
telefonicznie interwencji. 19. Odbiór prac odbywać się będzie w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca
oraz na podstawie wyrywkowych kontroli z udziałem Wykonawcy (co najmniej raz w miesiącu). 20. Za
wykonaną pracę wynagrodzenie płacone będzie ryczałtowo. 21. Faktura wraz z podpisanym protokołem
odbioru za wykonane prace oraz z kartami przekazania odpadów ma być dostarczona do Zamawiającego do 5
dnia roboczego każdego miesiąca. 22. Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z terenami
przeznaczonymi do sprzątania w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. Park Chrobrego -
plac zabaw i obiekty rekreacyjno-sportowe: pow. 0,29 ha, 25 szt. ławek, 11 szt. koszy, w tym: - plac zabaw
pow. 0,210 ha, 15 ławek, 5 koszy - plac dla młodzieży pow. 0,02 ha, 2 ławki, 1 kosz - ścieżka zdrowia pow.
0,03 ha, 4 ławki, 3 kosze - siłownia zewnętrzna pow. 0,03 ha, 4 ławki, 2 kosze Dotyczy części 5 - utrzymanie
czystości na terenie Parku Chopina: 1. Utrzymanie czystości na terenie Parku Chopina, Pomnika Ofiar
Totalitaryzmów oraz placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Gliwicach. 2. Codzienne opróżnianie koszy
na odpady do godz. 10:00. Ilość koszy: 90 szt. 3. Codzienne zbieranie śmieci z terenu trawników, tj.: w dni
robocze, soboty, niedziele oraz pozostałe dni świąteczne. 4. Codzienne utrzymanie czystości pomnika Ofiar
Totalitaryzmów poprzez zbieranie śmieci. 5. Nie dopuszcza się zalegania śmieci w koszach na śmieci oraz
na trawnikach. 6. W dni wykonywania usługi należy każdorazowo opróżniać kosze na śmieci i w miarę
potrzeby udrażniać otwory odpływowe wkładów metalowych koszy. W koszach na śmieci na terenie placu
zabaw i wzdłuż ul. Berbeckiego każdorazowo po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dopasowany
do jego pojemności (worek foliowy brązowy lub czarny - biodegradowalny). 7. Należy przeprowadzić
dezynfekcję koszy dwa razy w trakcie trwania umowy. Każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany
poinformować Zamawiającego o planowanym terminie przeprowadzenia dezynfekcji i uzyskania jego zgody. 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy w trakcie obowiązywania umowy. Należy
uwzględnić różnicę w ilości ok 10%. 9. Wywóz odpadów komunalnych można dokonywać pojazdami o masie
całkowitej nieprzekraczającej 5 ton. 10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem
szczególnej ostrożności oraz tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń,
elementów małej architektury, itp. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zauważonych
awarii i zniszczeń sprzętów i elementów małej architektury. 12. Zamawiający będzie przeprowadzał
wyrywkowe kontrole realizacji zamówienia i sporządzał dokumentację fotograficzną. Wykonawca zobowiązany
jest do zapoznania się z polityką bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi
w MZUK.* Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny
pracy dla dostawców towarów usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* *-dokumenty dostępne
na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach. Zamówienie
zostało podzielone na części: 1. Część 1 - utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej oraz obiektach
rekreacyjno-sportowych - Rejon I 2. Część 2 - utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej oraz



obiektach rekreacyjno-sportowych - Rejon II 3. Część 3 - utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej
oraz obiektach rekreacyjno-sportowych - Rejon III 4. Część 4 - kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego
wraz z utrzymaniem czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych Parku Chrobrego 5. Część 5 - utrzymanie
czystości na terenie Parku Chopina UWAGA: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną dowolnie wybraną
część lub maksymalnie na dwie części z zastrzeżeniem, że składając ofertę na dwie części zamówienia
Wykonawca może wyłącznie: 1. złożyć ofertę na część 1 i część 4, 2. złożyć ofertę na część 2 i część 4, 3.
złożyć ofertę na część 3 i część 4, 4. złożyć ofertę na część 1 i część 5 5. złożyć ofertę na część 2 i część 5 6.
złożyć ofertę na część 3 i część 5. Zamawiający przypomina, że każda z ww. części zamówienia (części od 1
do 5) stanowi osobne zamówienie. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA: Dotyczy części 1, 2 i 3 tereny
zieleni: 1. Utrzymanie czystości na terenach zieleni (według załącznika nr 8) z podziałem na sprzątanie
codziennie i dwa razy w tygodniu: - zbieranie śmieci z terenów, - zamiatanie alejek, wokół koszy i ławek,
wzdłuż krawężników i murków, - załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, z terenów), - mycie ławek,
mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci. 2. Wykaz terenów zielonych: - część 1: Rejon I - pow. 11,507 ha, 250
ławek, 107 koszy - sprzątanie codzienne; - część 2: Rejon II - pow. 16,625 ha, 165 ławek, 73 kosze, w tym:
sprzątanie codzienne - 11,285 ha, 77 ławek, 34 kosze, sprzątanie dwa razy w tygodniu - 5,340 ha, 88 ławek,
39 koszy; - część 3: Rejon III - pow. 18,567 ha, 288 ławek, 96 koszy, w tym: sprzątanie codzienne - 3,968 ha,
85 ławek, 25 koszy, sprzątanie dwa razy w tygodniu - 14,599 ha, 203 ławki i 71 koszy. 3. Szczegółowy wykaz
terenów z podaniem nr działki, obrębu oraz powierzchni stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wgląd do map
w siedzibie Zamawiającego. Istotne warunki zamówienia dla części 1, 2 i 3 tereny zieleni: 1. Przez prace
wykonywane codziennie rozumie się prace od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo
wolnych od pracy. Prace wykonywane 2 razy w tygodniu (poniedziałki i piątki), zgodnie z wykazem. 2.
Każdorazowo zbierać z terenów wszelkie śmieci do godz. 11:00, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
usuwanie ich na bieżąco. 3. Każdorazowo zamiatać i zbierać wszystkie śmieci wokół koszy i ławek oraz
na alejkach, wzdłuż krawężników i murków. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie powyższych
prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty oraz do godz. 8:00 w dni robocze. 5. Nie
dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach na śmieci. 6. Każdorazowo opróżniać kosze
na śmieci. W koszach stosować czyste wkłady foliowe dopasowane do pojemności kosza (worek foliowy -
biodegradowalny). 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie
obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok. 10%. 8. Wywóz odpadów komunalnych
dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 ton. 9. Koszty składowania
na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
Zamawiającemu wraz z fakturą kart przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc. 11. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 12. Mycie ławek oraz mycie
i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić dwa razy w roku (kwiecień i lipiec). Dezynfekcję koszy
należy przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania
Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy
z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace. 13. Wykonawca zobowiązany jest
do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń,
trawników, alejek, elementów małej architektury itp. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze
sprzątania terenów, na których będą wykonywane prace budowlane lub modernizacje. 15. Wykonawca jest
zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. 16. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania
telefonicznie interwencji. 17. Zamawiający będzie dokonywał wyrywkowych kontroli wykonywania usługi oraz
będzie sporządzał dokumentację fotograficzną. 18. Odbiór prac odbywać się będzie w ostatnim dniu roboczym
bieżącego miesiąca. 19. Za wykonaną pracę w poszczególnych rejonach (wg wykazów) wynagrodzenie
płacone będzie ryczałtowo. 20. Faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru za wykonane prace oraz
z kartami przekazania odpadów ma być dostarczona do Zamawiającego do 5 dnia roboczego każdego
miesiąca. 21. Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z terenami przeznaczonymi do sprzątania
w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. Dotyczy części 1,2 i 3 obiekty
rekreacyjno-sportowe: 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych: - codzienne
zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe po czynnościach
związanych z zamiataniem terenu); - codzienne zamiatanie i usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni
utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.); -
codzienne zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni urządzeń zabawowych; - usuwanie
nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownic oraz pod urządzeniami
zabawowymi; - codzienne wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabione
z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych); - codzienne
wygrabianie piaskownic, pól piaskowych i żwirowych – usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp.)
oraz wyrównywanie poprzez grabienie powierzchni piaskownic, pól piaskowych i żwirowych na placach zabaw,
boiskach oraz na terenach wybiegów dla psów; - sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych
odchodów; - mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej architektury w tym
urządzeń zabawowych; - bieżące odchwaszczanie – usuwanie chwastów i traw z chodników, alejek, wszelkich



nawierzchni utwardzonych oraz pól piaskowych i żwirowych. 2. Wykaz – Obiekty rekreacyjno-sportowe: -
Część 4: Rejon I – pow. 0,430 ha, 39 szt. ławek, 15 szt. koszy – załącznik nr 8, - Część 5: Rejon II – pow.
3,488 ha, 167 szt. ławek, 86 szt. koszy – załącznik nr 8, - Część 6: Rejon III – pow. 4,702 ha, 224 szt. ławek,
108 szt. koszy – załącznik nr 8. 3. Szczegółowy wykaz terenów z podaniem nr działki, obrębu oraz
powierzchni stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wgląd do map w siedzibie Zamawiającego. Istotne warunki
zamówienia dla 1,2 i 3 obiekty rekreacyjno-sportowe: 1. Przez prace wykonywane codziennie rozumie się
prace od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Tereny
wymienione w załączniku powinny być bezwzględnie posprzątane do godziny 11:00, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco. 3. Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko.
4. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach na śmieci. 5. Nie dopuszcza się zalegania
liści i gałęzi na terenach. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie powyższych prac przy użyciu
sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty oraz do godz. 8:00 w dni robocze. 7. Codzienne opróżnianie
koszy na śmieci. W koszach, każdorazowo po opróżnieniu, stosować czysty wkład foliowy dopasowany
do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 8. Raz w tygodniu należy przeprowadzić gruntowne
sprzątanie psich odchodów na terenach wybiegów dla psów lub częściej w zależności od potrzeb. 9.
Codzienne opróżnianie koszy na psie odchody na terenach wybiegów dla psów, każdorazowo po opróżnieniu
stosować nowy wkład foliowy dostosowany do jego pojemności (worek foliowy biodegradowalny). 10.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy
uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok. 10%. 11. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy
przeprowadzić raz w miesiącu w określonych terminach: - pomiędzy 20 a 24 kwietnia 2020 r., - pomiędzy 18
a 22 maja 2020 r., - pomiędzy 15 a 19 czerwca 2020 r., - pomiędzy 13 a 17 lipca 2020 r., - pomiędzy 17 a 21
sierpnia 2020 r., - pomiędzy 21 a 25 września 2020 r. 12. Dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem
posiadającym atest PZH. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo
przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których
będą wykonywane prace. 13. Mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych – w zależności
od potrzeb. 14. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczającej 3,5 tony. 15. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 16.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 17. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i tak, aby nie zniszczyć
istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. 18. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania obiektów, które będą modernizowane. 19. Zamawiający
zastrzega sobie prawo zlecenia sprzątania dodatkowych obiektów rekreacyjno-sportowych nie ujętych
w wykazie w ilości ok. 5 obiektów (w różnych lokalizacjach w obrębie miasta Gliwice, przewidywana
dodatkowa powierzchnia do sprzątania – ok. 0,3 ha dla każdego rejonu) 20. Wykonawca jest zobowiązany
do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. 21. Wykonawca zobowiązany jest
do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie
interwencji. 22. Odbiór prac odbywać się będzie w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca oraz
na podstawie wyrywkowych kontroli z udziałem Wykonawcy (co najmniej raz w miesiącu). 23. Za wykonaną
pracę wynagrodzenie płacone będzie ryczałtowo. 24. Faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru za
wykonane prace oraz z kartami przekazania odpadów ma być dostarczona do Zamawiającego do 5 dnia
roboczego każdego miesiąca. 25. Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z terenami przeznaczonymi
do sprzątania w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. Dotyczy części 4 - kompleksowe
utrzymanie Parku Chrobrego wraz z utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych Parku
Chrobrego: Tereny zieleni: 1. Codzienne zbieranie i wywóz śmieci zebranych z terenów i z koszy. 2.
Codzienne zamiatanie, usuwanie i wywóz śmieci, liści i innych nieczystości oraz chwastów i trawy z alejek
i nawierzchni utwardzonych. 3. Mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej
architektury w tym: stołów, leżaków i pomostów. 4. Odchwaszczanie bylin i skupin krzewów. 5. Koszenie
trawników, wywóz skoszonej trawy - 2 razy. 6. Wygrabianie liści z trawników i skupin, wywóz wygrabionych
liści. 7. Powierzchnia ogólna do sprzątania: 9,666 ha. 8. Kosze: 76 szt. 9. Ławki, leżaki i stoły: 102 szt. 10.
Koszenie: 8 ha. 11. Byliny i krzewy: 5163 m2. 12. Wygrabianie liści: 7 ha. Istotne warunki zamówienia dla
części 4 - tereny zieleni: 1. Przez prace wykonywane codziennie rozumie się prace od poniedziałku do soboty
z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Teren parku powinien być posprzątany do godziny
10:00. 3. Codzienne opróżnianie koszy na odpady do godz. 10:00. 4. W koszach stosować czysty wkład
foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 5. Każdorazowo zamiatać
i zbierać wszystkie śmieci wokół koszy, ławek, leżaków i zestawów piknikowych oraz na alejkach, wzdłuż
krawężników i murków. 6. Wywozu odpadów dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 tony. 7. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 8.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wraz z fakturą kart przekazania odpadów za
każdy ukończony miesiąc. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów
na wysypisku. 10. Mycie ławek, leżaków, stołów, pomostów i innych elementów małej architektury oraz mycie
i dezynfekcję koszy na odpady należy przeprowadzić trzy razy w roku (po 15 marca, w czerwcu i w sierpniu).
11. Utrzymanie alejek i nawierzchni utwardzonych bez chwastów - bieżące odchwaszczanie podczas



wykonywania czynności związanych ze sprzątaniem/zamiataniem. 12. Od maja do września bieżące
odchwaszczanie bylin i skupin krzewów - systematyczne odchwaszczanie tak, aby utrzymać teren
pod roślinami bez chwastów. 13. Dwukrotne koszenie trawników (maj, lipiec - w zależności od warunków
atmosferycznych) - maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 4-5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniające
jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących jakości koszenia, usterki winny być
usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia. Nie dopuszcza się składowania skoszonej trawy dłużej niż 1 dzień,
a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy,
tj. niedziele i święta. 14. Wygrabienie i wywóz liści z trawników i skupin krzewów. Na bieżąco zbierać i wywozić
po opadnięciu liście z alejek (październik/listopad). Na pozostałym terenie parku wygrabić i wywieźć liście po
całkowitym opadnięciu (listopad). Nie dopuszcza się składowania wygrabionych liści dłużej niż 1 dzień,
a w szczególności pryzmy liści muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele
i święta. 15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez
konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. 16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac
z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek,
ogrodzeń, elementów małej architektury, itp. 17. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii
i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. 18. Zamawiający będzie dokonywał wyrywkowych kontroli
wykonywania usługi oraz będzie sporządzał dokumentację fotograficzną. 19. Za wykonaną pracę
wynagrodzenie płacone będzie ryczałtowo. 20. Faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru za wykonane
prace oraz z kartami przekazania odpadów ma być dostarczona do Zamawiającego do 5 dnia roboczego
każdego miesiąca. 21. Odbiór prac odbywać się będzie po zakończeniu miesiąca. Dotyczy części 4 obiekty
rekreacyjno-sportowych Parku Chrobrego: 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych
- Park Chrobrego: - codzienne zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów,
powstałe po czynnościach związanych z zamiataniem terenu oraz wielkogabarytowe), - codzienne zamiatanie
i usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów
pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.), - codzienne zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni
urządzeń zabawowych, - usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownic
oraz pod urządzeniami zabawowymi, - codzienne wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich
na wysypisko (wygrabione z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych
i żwirowych), - codzienne wygrabianie piaskownic – usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp.) oraz
wyrównywanie poprzez grabienie powierzchni piaskownic, - sprzątanie z terenów wszystkich obiektów
zwierzęcych odchodów, - mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej
architektury w tym urządzeń zabawowych, - bieżące odchwaszczanie – usuwanie chwastów i traw
z chodników, alejek oraz wszelkich nawierzchni utwardzonych. 2. Wykaz – Obiekty rekreacyjno-sportowe:
Park Chrobrego plac zabaw i obiekty rekreacyjno-sportowe – pow. 0,29 ha, 25 szt. ławek, 11 szt. koszy. Wgląd
do map w siedzibie Zamawiającego. Istotne warunki zamówienia dla części 4 obiekty rekreacyjno-sportowych
Parku Chrobrego: 1. Prace wykonywane codziennie od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedziel i dni
ustawowo wolnych od pracy. 2. Tereny wymienione w załączniku powinny być bezwzględnie posprzątane
do godziny 10:00, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco. 3. Zbieranie,
załadunek i wywóz śmieci na wysypisko. 4. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach
na śmieci. 5. Nie dopuszcza się zalegania liści i gałęzi na terenach. 6. Zamawiający nie wyraża zgody
na wykonywanie powyższych prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty oraz do godz.
7:00 w dni robocze. 7. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci. W koszach, każdorazowo po opróżnieniu,
stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy
uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok. 10%. 9. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy
przeprowadzić trzy razy w roku (po 15 marca, w czerwcu i w sierpniu) 10. Dezynfekcję koszy należy
przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania
Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy
z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace. 11. Mycie elementów małej architektury,
urządzeń zabawowych – w zależności od potrzeb. 12. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami
o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. 13. Koszty składowania na wysypisku
komunalnym ponosi Wykonawca. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania
odpadów na wysypisku. 15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej
ostrożności i tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej
architektury itp. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania obiektów, które będą
modernizowane. 17. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz
małej architektury. 18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością,
bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. 19. Odbiór prac odbywać się będzie w ostatnim dniu
roboczym bieżącego miesiąca oraz na podstawie wyrywkowych kontroli z udziałem Wykonawcy (co najmniej
raz w miesiącu). 20. Za wykonaną pracę wynagrodzenie płacone będzie ryczałtowo. 21. Faktura wraz
z podpisanym protokołem odbioru za wykonane prace oraz z kartami przekazania odpadów ma być
dostarczona do Zamawiającego do 5 dnia roboczego każdego miesiąca. 22. Wykonawca ma obowiązek



do zapoznania się z terenami przeznaczonymi do sprzątania w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania
umowy. Park Chrobrego - plac zabaw i obiekty rekreacyjno-sportowe: pow. 0,29 ha, 25 szt. ławek, 11 szt.
koszy, w tym: - plac zabaw pow. 0,210 ha, 15 ławek, 5 koszy - plac dla młodzieży pow. 0,02 ha, 2 ławki, 1 kosz
- ścieżka zdrowia pow. 0,03 ha, 4 ławki, 3 kosze - siłownia zewnętrzna pow. 0,03 ha, 4 ławki, 2 kosze Dotyczy
części 5 - utrzymanie czystości na terenie Parku Chopina: 1. Utrzymanie czystości na terenie Parku Chopina,
Pomnika Ofiar Totalitaryzmów oraz placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Gliwicach. 2. Przez prace
wykonywane codziennie rozumie się prace od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo
wolnych od pracy. 3. Codzienne opróżnianie koszy na odpady do godz. 10:00. Ilość koszy: 90 szt. 4.
Codzienne zbieranie śmieci z terenu trawników. 5. Codzienne utrzymanie czystości pomnika Ofiar
Totalitaryzmów poprzez zbieranie śmieci. 6. Nie dopuszcza się zalegania śmieci w koszach na śmieci oraz
na trawnikach. 7. W dni wykonywania usługi należy każdorazowo opróżniać kosze na śmieci i w miarę
potrzeby udrażniać otwory odpływowe wkładów metalowych koszy. W koszach na śmieci na terenie placu
zabaw i wzdłuż ul. Berbeckiego każdorazowo po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dopasowany
do jego pojemności (worek foliowy brązowy lub czarny - biodegradowalny). 8. Należy przeprowadzić
dezynfekcję koszy dwa razy w trakcie trwania umowy. Każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany
poinformować Zamawiającego o planowanym terminie przeprowadzenia dezynfekcji i uzyskania jego zgody. 9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy w trakcie obowiązywania umowy. Należy
uwzględnić różnicę w ilości ok 10%. 10. Wywóz odpadów komunalnych można dokonywać pojazdami o masie
całkowitej nieprzekraczającej 5 ton. 11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem
szczególnej ostrożności oraz tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń,
elementów małej architektury, itp. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zauważonych
awarii i zniszczeń sprzętów i elementów małej architektury. 13. Zamawiający będzie przeprowadzał
wyrywkowe kontrole realizacji zamówienia i sporządzał dokumentację fotograficzną. Wykonawca zobowiązany
jest do zapoznania się z polityką bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi
w MZUK.* Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny
pracy dla dostawców towarów usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* *-dokumenty dostępne
na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.1)
W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Określenie warunku: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1) posiadają wpis
do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami tzw. BDO; 2) posiadają
zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.
2019 r. poz. 701 ze zm.). Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących
wspólnie. Warunek wymagany jest do każdej części zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego Określenie warunku: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy
wykażą, że posiadają wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami tzw.
BDO. Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie. Warunek
wymagany jest do każdej części zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1)
W ogłoszeniu jest: aktywny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
tzw. BDO zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.



W ogłoszeniu powinno być: aktywny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami tzw. BDO, wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2020-01-28, godzina: 9:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać
powody:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-01-30, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu
na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje
z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

24-01-2020 r.  Katarzyna Pałka
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Zastępca Dyrektora Jednostki

24-01-2020 r.  Piotr Jarosz
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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